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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V NEPOMUKU
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (dále jen „zákon“) a místně příslušný
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a § 30 zákona, v souladu s ustanovením § 15 zákona a § 171-174 správního řádu posoudil
podnět, který dne 1.8.2019 podala společnost
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec,
332 02 Starý Plzenec (dále jen "oznamovatel"), jako provozovatele veřejného vodovodu
v Nepomuku, a na základě tohoto posouzení:
vydává
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona a § 173 odst. 1 správního řádu

o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y,
kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
ve městě Nepomuk (k.ú. Nepomuk a Dvorec) k užitkovým účelům
(tj. Je zakázáno zalévání zahrádek a sportovišť, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních
činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a
hygienickým účelům)
z důvodu nedostatku pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit a nedostatečných
zdrojů vody nahradit.

Omezení je platné do 31.10.2019.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, neboť hrozí vážná
újma veřejnosti (dle § 173 odst. 1 správního řádu a dle § 15 odst. 5 zákona).
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d)
zákona a může jim být uložena pokuta do 50 000 Kč; v případě právnických osob se jedná o správní
delikt podle § 33 odst. 7 písm. d) zákona a může být uložena pokuta taktéž do 50 000 Kč.
Odůvodnění:
Dne 1.8.2019 podal oznamovatel podnět na dočasné omezení užívání pitné vody spočívající v zákazu
zavlažování vodou a v zákazu plnění bazénů a jiných rekreačních nádrží z vodovodu pro veřejnou potřebu
ve městě Nepomuk. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.
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Podání bylo odůvodněno vzhledem k přetrvávajícímu suchu a k dlouhodobě se snižující vydatnosti
vodních zdrojů v Nepomuku. Vodoprávní úřad tyto skutečnosti řádně posoudil a zjistil jejich
oprávněnost, a proto vydal toto opatření.
Vodoprávní úřad dne 1.8.2019 zveřejnil návrh opatření obecné povahy na úřední desce města Nepomuk.
V návrhu stanovil termín veřejného projednání na 9.8.2019 o jehož výsledku byl sepsán protokol. V
návrhu vodoprávní úřad stanovil, že dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném
projednání uplatnit ústní připomínky. K návrhu opatření obecné povahy nikdo nevznesl námitky ani
připomínky.
Poučení účastníků:
Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou na úřední desce vodoprávního úřadu a
nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky dle § 173 odst. 1 správního řádu a dle § 15 odst. 5
zákona a dále musí být vyvěšeno po dobu omezení a zákazu na úřední desce i elektronické desce
příslušného obecního úřadu po dobu jeho účinnosti.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v
přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.
Město Nepomuk se tímto žádá o sdělení tohoto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např.
místní kabelová televize, Nepomucké noviny, internetové stránky města apod.).

[otisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup do 31.10.2019.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ..........................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky):
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh
sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

